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PUKKILAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TYÖ- JA LOMA-AJAT  

LV. 2020 – 2021 
 Koulun työajoista säädetään perusopetuslaissa (628/1998) ja -asetuk-

sessa (852/1998). Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1. 
päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 
190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi 
arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja va-
punpäivä. 
 
Lukuvuoden alkamispäivä elokuussa on opetuksen järjestäjän itsensä 
päätettävissä. Koulutyön päättymisajankohdasta säädetään perusope-
tusasetuksessa 7 §, jonka mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään vii-
kon 22 viimeisenä arkipäivänä, mikä on touko - kesäkuun vaihteeseen 
sijoittuva lauantaipäivä. 
 
Perusopetuksen henkilökunta äänesti Pukkilan perusopetuksen luku-
vuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajoista rehtorin esityksen pohjalta. Esi-
tys oli henkilöstön tarkasteltavana viikon ajan. Yhdessä hyväksytyt työ- 
ja loma-ajat noudattelevat Askolan kunnan päätöstä ja yleisesti Uudel-
lamaalla olevaa linjausta koulujen työ- ja loma-ajoista. 
 

Lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat (yhteensä 189 työpäivää): 
 

Syyslukukausi: to 13.8.2020 - ti 22.12.2020 (90 työpäivää) 

 Lauantaityöpäivä 5.9.2020 (Kodin ja koulun päivä) 

 Syysloma vko 42 ma 12.- pe 16.10.2020 

 Joululoma ke 23.12.2020 - ke 6.1.2021 
  

Kevätlukukausi: to 7.1.2021 - la 5.6.2021 (99 työpäivää) 

 Talviloma vko 8 ma 22. - pe 26.2.2021 

 Pääsiäinen pe 2. – ma 5.4.2021 vapaa 

 Helatorstai 13.5. vapaa 

 Perjantai 14.5. vapaa (korvaa lauantaityöpäivän 5.9.2020) 
Päätös/ 

Allekirjoitus 
 
Pukkilan esi- ja perusopetuksessa noudatetaan lukuvuonna 2020 – 
2021 esityksen mukaisia työ- ja loma-aikoja. 

  
 
Leppäkoski Anne 
Rehtori 

Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhalli-

tukselle, Hallitustie 2, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaati-
muksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
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 Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Vastaanottajan allekirjoitus 

 


